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TUTUSTUMINEN LOXFORD SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY YN, BETT-MESSUILLE SEKÄ NEW LINE 

LEARNING ACADEMYYN KENTIN MAIDSTONESSA 10.1.2012- 13.1.2012 

 

Tampereen kaupungin yhtenä strategisena hankkeena vuosina 2012-2013  on oppimisympäristöjen 

kehittämistoiminnan koordinaatiohanke, ns. TOP School -hanke. Voidaksemme kehittää laajasti 

oppimisympäristöjä niin koulujen ja oppilaitosten rakentamis- ja saneeraustoiminnan yhteydessä, kuin itse 

pedagogisten toimintakulttuurien ja nykyaikaisen opetusteknologian hyödyntämisessä, on tärkeää, että 

useat asianosaiset osallistetaan itse kehittämistoimintaan ja uuteen teknologiaan ja että sen merkitys 

oppimisen edistämisessä nyt ja tulevaisuudessa ymmärretään. 

Tamperelaiset koulutusalan ammattilaiset ovat käyneet messuilla aiemminkin, mutta nyt  päädyttiin 

kokoamaan  lähtijät yhdeksi ryhmäksi,  jotta savutettaisiin mahdollisimman suuri hyöty ja yhteinen 

näkemys siitä, mihin suuntana esim. opetusteknologia on menossa. Ryhmässä oli edustajia myös Kangasalta 

sekä Pirkkalasta sekä muiden koulutuksen järjestäjien edustajia. Samaan matkaan oli yhdistetty vierailut 

Loxfordin School of Science and Technologyyn ja Kentin New Line Learning Academyyn. 

Matkanjohtajana toimi allekirjoittanut. 

 

 

 



 

LOXFORD SCHOOL OF SCIENCE AND TEHNOLOGY 10.1.2012 

 

yhteyshenkilönä toimi apulaisrehtori Andrew Bainbridge( AndBain@Loxford.net) 

koulun verkkosivut (www.loxford.net) 

                            
                      

 Oikealla Loxfordin kirjasto, jossa huomioitavaa on taustalla olevat oppilaspöydät, jossa kannen alla oli esiin 

nouseva tietokone. Vasemmalla kuva WC -tiloista. 

 

Loxford School sijaitsee Redbridgen kaupunginosassa Lontoossa ja sen sosioekonomista statusta voitaisiin 

kuvata haasteelliseksi. Alueella on paljon työttömyyttä ja väestö on pääosin maahanmuuttotaustaista. 

Lasten ja nuorten koulunkäyntiä leimasi aiemmin koulupinnaus, koulutuksen keskeyttämiset, huumeiden 

käyttö ja perheväkivalta. Huoltajat eivät juuri koulunkäyntiä tukeneet eivätkä he myös valvoneet tehtävien 

tekoa tai koulussa käyntiä.  Alueelle päätettiin rakentaa uusi koulukeskus, jonka ensimmäinen vaihe 

valmistui loppuvuodesta 2010. Oppilasmäärä oli 2000 oppilaista. Vuoden 2012 on valmistumassa 

peruskoulun siipirakennus, johon mahtuu vielä 1000 oppilasta. Koulukeskusta johtaa rehtori Anita Johnson. 

 

Koulun tavoitteena on tarjota oppilaille parasta mahdollista opetusta ja näin varmistaa mahdollisuus jatkaa 

missä tahansa opinnoissa. Koulu painottaa hyviä käytöstapoja, selkeitä toimintamalleja, kuria  ja muiden 

arvostusta. Käytössä oli koulupuvut. Koulu toimi kokonaisvaltaisena koulutuksen tarjoajana 3-18+ ikäisille 

lapsille ja nuorille. Kiinteistössä sijaitsi päiväkoti, peruskoulu sekä oppivelvollisuusiän ylittäneiden opetusta. 

Koulu mainosti itseään täyden palvelun talona, joka pyrkii kohottamana lasten ja nuorten itsetuntoa, 

akateemisia taitoja ja kiinnostusta opiskeluun. 

Koulu palkittiin vuonna 2007 Englannin eniten edistyneenä kouluna ja se on säännöllisesti voittanut  

hallituksen Excellence Awardseja . 

 

Koulu tarjoaa perus- ja toisen asteen koulutusta ja oppilaat voivat valita tiede- tai businessorientoituneita 

projekteja. Opiskelussa hyödynnetään oppilaskohtaista tietotekniikkaa runsaasti. Koulussa onkin 2500 

tietokonetta ja oppimisalustana toimii Fronter.  

 

Loxford School toimii myös opettajaksi opiskelevien harjoittelukouluna, jonka vahvuutena ovat 

luonnontieteiden, teknologian ja vieraiden kielten opetus. 

 

mailto:AndBain@Loxford.net
http://www.loxford.net/


Koulu tekee kunkin oppilaan huoltajien kanssa sopimuksen(Home School Agreement) jossa mainitaan asiat, 

joista huoltajien odotetaan huolehtivan ja toisaalta koulu antaa kirjallisesti laatulupauksen tavoin huoltajille 

asiat, joihin koulu sitoutuu. 

 

Koulun ilmapiiriä voidaan kuvata rauhalliseksi ja työhön keskittyneeksi vaikka sisällä oli jo 2000 oppilasta. 

Koulussa oli myös tärkeää, että oppilaiden sosiaalinen tausta ei nouse esim. kiusaamisen kohteiksi ja tämän 

vuoksi esim. ruokailulipukkeet otettiin automaatista sormitunnisteella. Kone rekisteröi henkilön ja ne, joille 

kunta kustansi lounaan, pysyivät tuntemattomina. Muille lähti koulusta kuukausittain lounasmaksu. 

Kiusaamista torjuttiin myös yhteisillä wc-tiloilla ja ovien ikkunoilla. Valvojien oli helppo havaita, jos jotakin 

tapahtui wc. tiloissa. Teknologian avulla pystyttiin myös seuraamaan kouluun kirjautuvien oppilaiden 

määrää päivittäin. Jälleen sormitunnisteen avulla oppilaat kirjautuivat sisään ja ulos. Myös lukot toimivat 

sähköisesti sormitunnisteen avulla. 

Kunkin luokkahuoneen käytävän puoleisessa seinässä oli ikkuna, jonka kautta käytävässä liikkuva valvoja, 

rehtori tai apulaisrehtori saattoi tarkkailla oppitunteja. Itse opetus näytti kuitenkin olevan teknologiasta 

huolimatta melko opettajajohtoista frontaaliopetusta. 

 

Poikkeavaa suomalaiseen kouluun oli se, että oppilaiden saavutuksia ja tuloksia julkaistiin runsaasti nimillä 

esim. koulun seinillä ja viikoittain palkittiin julkisella maineella ja kunnialla hyvin suoriutuvia oppilaita ja 

opettajia. Toisaalta koulujen tarkastustoiminta on huomattavan tiukkaa Britanniassa verrattuna Suomeen, 

johtuen varmasti ainakin osaksi siitä, että päteviä opettajia ei ole saatavilla riittävästi. 

 

Opettajien ja rehtorin olemusta leimasi ylpeys omasta oppilaitoksesta ja siitä, että me olimme valinneet 

juuri heidän koulunsa vierailun kohteeksi ja että suomalaisrehtorit ja opettajat halusivat jatkaa yhteistyötä 

heidän kanssaan. Vierailumme päätteeksi Loxfrod Schoolin kotisivuille ilmestyikin seuraava teksti: 

 

”LOXFORD WELCOMES A DELEGATION OF SENIOR EDUCATIONALISTS FROM FINLAND: 

On the 10th of January we welcomed a delegation of senior educationalists from Tampere, Finland. 
The aim of the visit to the United Kingdom was to see new schools and how they use online 
learning to support student achievement. We are extremely proud that Loxford was chosen to be 
the only school in London that they wanted to visit. The party toured the school, visited classrooms, 
talked to students and discussed with our teachers how we provide a high quality education.  

The afternoon included presentations on video conferencing and how Finnish schools can become 
our international partners. We are excited that a number of schools want to join with us in 
collaborative projects such as writing a book. We received excellent feedback and comments on 
our students, the building and were invited to visit their schools in the Tampere area. Yet again 
Loxford can be seen as outstanding. ” 

 

 

 

 

 



BETT-MESSUT 11. -12. 2012 

 

 

 
     BETT-exhibition center in London Olympia ,Earls Court 

 

 
BETT on maailman laajin koulutusalan opetusteknologiatapahtuma, joka järjestetään vuosittain 
Britanniassa, ja joka tarjoaa kävijöilleen mahdollisuuden tutustua ja testata uusinta alan teknologiaa. 
Vuoden 2012 messuilla oli yli 600 johtavaa alan näytteilleasettajaa useasta eri maasta, jotka tarjosivat 
kattavan kokonaisuuden tulevaisuuden oppimisympäristöjen teknologiaratkaisuista. Näytteillä oli tuotteita 
rehtoreille, tvt- koordinaattoreille, erityisopettajille, opettajille sekä hallinnon edustajille ym. Vuonna 2013 
messut siirtyvät ExCell London messukeskukseen, joka sijaitsee Royal Dockilla ja joka tarjoaa entistä 
suuremman tilan messujen järjestämiseen.  Vuoden 2012 messujen yhteydessä järjestettiin 88 eri 
seminaaritapahtumaa, joissa alan asiantuntijat esiintyivät. Itse osallistuin aikapulan johdosta neljään 
seminaariin:  
 

1) Research evidence on the capacity of ICT transform teaching and learning 
2) Delivering the promises ICT makes for school improvement and personalised learning 
3) Effective instructions in the digital classroom 
4) Developing the multi -media centre in a small school: from visioin to reality 

 

 
Messut avasi 11.1. Britannian opetusministeri Michael Gove alleviivaten voimakkaasti sitä, että  
koulujen ongelmana tänä päivänä on se, että tvt -laitteistoja on hankittu paljon kouluihin, mutta 
niitä ei käytetä. Ministerin mukaan brittiläiskouluihin ei tulla enää panostamaan tietotekniikan 
laitteistohankintoihin vaan nyt pitää laitteen ottaa laajasti käyttöön ja uudistaa valtakunnallinen 
tvt-stretegia. Strategiaa on alettava noudattaa kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Seuraavan 
päivän lehdissä ministeri terävöitti kantaansa ilmoittamalla julkisesti, että koulujen rehtoreiden 
valtaa tullaan Britanniassa lisäämään, jotta epäpätevät opettajat voidaan nykyistä helpommin joko 
erottaa tai velvoittaa pätevöitymään määräajassa. 
 
Suomessa opetusteknologian käyttö koulun arjessa on Britannian tavoin vielä vähäistä. Se näyttää 
olevan satunnaista ja sidoksissa joko rehtorin tai tietotekniikasta vastaavan opettajan 
innostukseen, tai molempiin. Pääpaino on edelleen opettamisessa kirjan ja opettajan puheen 
avulla. Oppikirja ohjaa edelleen erittäin paljon oppimista perusopetuksessa ja lukioissa. Kouluilla ei 



ole Suomessa riittävästi käytössä tai edes tarjolla sopivia oppimisalustoja, joille rakentaa koulun 
omia tietovarastoja ym. 
 
Kouluille tulisi sallia eri alustojen käyttö, mikäli ne ”keskustelevat keskenään” eli ovat yhteen 
sovitettavissa. Tästä esimerkkinä voisi olla vaikkapa Kauniaisten Kasavuoren koulun malli ns. 
Unelmakoulu-malli. 
 
Suomalaisissa kouluissa ongelmana on lainsäädännön ja yhdenvertaisuuden vaatimuksen 
taakka, jolloin uusia toimintatapoja vastuukysymysten tai tasavertaisten tietokoneiden 
käyttömahdollisuuksien takia ei oteta käyttöön. Oppilaiden ei sallita tuoda kouluun omia 
laitteita, koska pelätään korvausvelvollisuutta varkauden /rikkoutumisen johdosta. Oppituntien 
videointi nähdään  vielä liian usein loukkauksena yksityisyyttä kohtaan eikä oppilaat näin pääse 
palamaan oppitunnin antiin kokeisiin valmistuessaan tai  paikatessaan mahdollista poissaoloaan.. 
 
Suomalaiset koulut ovat edelleen melko suljettuja yhteisöjä itse koulupäivän aikana ja koulun 
työajan jälkeen. Koulun laitekantaa ei hyödynnetä iltaisin, jälleen syynä vastuukysymykset ja 
laitteiden huolto. 
 
Suomalaisessa koulussa ei perinteen mukaan saa olla hauskaa. BETT messuilla 
taas pelikonsolien edustajat korostivat, että juuri pelien ja interaktiivisen opetusteknologian avulla 
oppimistapahtumasta tulee hauskaa ja oppilaat viihtyvät koulussa. Tätä todistivat myös Loxfordin 

ja New Line Learning Academyn henkilöstö. 

 

NEW LINE LEARNING ACADEMY IN KENT 

 

                  
 

 

yhteyshenkilönä toimi koulun strateginen johtaja Dr. Chris 

Gerry(chris.gerry@futureschoolstrust.com) 

koulun verkkosivut (http://schooletc.co.uk/school-new-line-learning-academy) 

 

New Line Learning academy on Microsoftin globaalin Future School –verkoston koulu, joka 

sijaitsee Kentin Maidstonessa. Koulu on rakennettu 2011 ja siellä on tällä hetkellä 667 oppilasta. 

Kaikkiaan kouluun mahtuu 1100 oppilasta. Oppilaat ovat 11-16 vuotiaita. Samalla tonitllla toimii 

myös alakoulu ja päiväkoti. 

Koulu toimii sosioekonomisesti haastavalla alueella, jossa on paljon maahanmuuttotaustaisia, 

matalan koulutustason väestöä. Tämän vuoksi koulu keskittyy erityisesti oppilaiden lukutaitoon ja 

matemaattisiin taitoihin.  Koulussa onkin jokapäiväinen yhteinen 15 minuutin lukutuokio.  

 



Koulua kuvaa selkeä avoimuus niin tilojen kuin toiminnan suhteen: koko rakennuksessa ei ollut 

erillisiä henkilöstötiloja muille kuin toimistoväelle. Kaikki opettajat työskentelivät välituntisin tai 

vapatunteinaan koulun yleisissä tiloissa cafeteriassa tai luokkatiloissa. Kaikilla opettajilla oli omat 

kannettavat tietokoneet. Koulun seiniin oli kirjoitettu iskulauseita joilla ylläpidettiin ja 

muistutettiin koulun arvoista; yhteistyö ja avoimuus, arvokas elämä jne.  Esim. ”WORK HARD –BE 

NICE!” Seinillä oli myös paljon infotauluja, joissa julkaistiin oppilaiden saavutuksia kokeissa jne. 

Hyvin menestyneitä palkittiin kunniamaininnoin kuten ”viikon oppilas” tai kuukauden oppilas” jne. 

 

Opetus tapahtui suurissa ryhmissä vuosiluokkien omissa Plaza -tiloissa, joissa saattoi olla jopa 60-

70 oppilasta ja kolme opettajaa. Opiskeluvälineinä olivat usein henkilökohtaiset tietokoneet ja 

luokkatiloissa oli seinillä  kosketusnäyttöisiä taulutelevisioita. Varsinaisia interaktiivisia tauluja ei 

ollut lainkaan. Chris Gerryn mukaan ne ovat jo vanhanaikaisia. Opiskelijat pitivät oman Plazansa 

siisteinä mm imuroimalla omat tilansa. Aulatiloissa oli paljon syvennyksiä sekä erilaisia 

pienryhmätiloja, joissa oppilaat saattoivat työskennellä myös koulupäivän jälkeen. Kullakin 

oppilaalla oli oma lokerikko.Chris Gerryn mukaan koulurakentamisen kustannuksissa oli pystytty 

säästämään noin 25-30 % avointen tilojen johdosta ja henkilöstötiloista tinkimällä. Opetustilojen 

suhteen järjestelemällä tilankäyttöä joustavasti suurryhmien ja pienryhmien kesken oli päästy jopa 

20 % tilasäästöihin. 

 

Tällä koulualueella (yht. kolme koulua) toimi yhteinen koulutarkastaja, joka viikoittain seurasi ja 

arvioi opettajien toimintaa mm. oppilaiden osaamisen, poissaolon, suunnittelun ym. 

näkökulmasta. Opettajien toiminta pisteytettiin tietyn logiikan mukaisesti ja tarkastaja teki niistä 

viikoittain graafisia tilastoja ja tunnuslukuja. Opettajat kävivät kyselemässä saavutuksiaan 

tarkastajalta. Mikäli luvut osoittivat säännöllistä trendiä tai toistuvuutta (alhaiset luvut), päätettiin 

yhdessä tehtävistä korjaavista toimenpiteistä. Tämän lisäksi koulua arvioitiin brittiläisen 

tarkastustoiminnan kautta. 

Koululla sijaitsi myös henkilökunnan lasten päiväkoti. Tämä oli yksi tapa sitouttaa päteviä opettajia 

kouluun. Chris Gerryn mukaan päteviä opettajia on erittäin vaikea saada rekrytoitua. 

 

MITÄ VIERAILU OPETTI? 

 

Bett -messuilla opetusteknologian sisällöissä ei ollut tapahtunut mullistavaa uutta sitten viime 

vuoden, mutta tarjontaa ja erilaisia sähköisiä alustoja oli esillä selkeästi enemmän. Litteät 

kosketusnäyttöiset tietokoneeseen kytkettävät eri kokoiset taulutelevisiot olivat tulleet 

perinteisten kömpelöiden interaktiivisten taulujen tilalle. Varsinaista projektoria ei enää tarvittu. 

Erilaiset virtuaaliset työpöydät sekä avoimen lähdekoodin käyttö näyttivät lisääntyneen sekä esim. 

liikettä edellyttävät sovellukset (esim. musiikki tai liikunta). 

 

Oppilaitosten strateginen johtaminen nousi useissa seminaareissa esiin juuri teknologian 

lisääntymisen myötä. Oppilaitoksen johtamisen on oltava entistä suunnitelmallisempaa mitä 



monipuolisemmaksi oppimateriaalit tai toiminta käyvät. Koulun kehittymisessä nähtiin täälläkin 

rehtorin rooli kaikkein tärkeimpänä. 

 

Suomalaiskouluille ja oppilaitoksille haaste on englanninkielinen materiaali. Lukiokoulutuksessa 

ongelmaa ei ole, mutta suomalaisen materiaalin puute hidastaa selkeästi tvt -teknologian 

käyttöönottoa peruskouluissa. Pedagogisessa mielessä suomalaisilla ei näkemäni ja kuulemani 

mukaan ole hätää, useissa seminaareissa esitettiin innovatiivisina ajatuksia, joita me jo 

toteutamme omissa kouluissamme. Kouluvierailuissa sen sijaan huomio kiinnittyi oppilaiden 

hyvään käytökseen ja erittäin siistiin pukeutumiseen(koulupuvut). Kukaan ei istunut luokissa pipo 

tai lippalakki /huppu päässä.  New Line Learning Academyn vanhemmat oppilaat osallistuivat 

koulun esittelyyn ja tekivät sen tottuneesti ja erittäin kohteliaasti. Luovan toiminnan edistämiseksi 

molemmissa kouluissa oli draamaluokat sekä tanssisalit. Draamaluokat olivat kalusteettomia tiloja, 

jossa draaman keinoin perehdyttiin mitä erilaisimpiin ilmiöihin ja kokemuksiin. Tanssisalissa 

oppilaat opetettiin tanssimaan balettia, modernia tanssia tai muita perinteisiä brittiläistansseja. 

Näitä tiloja - tai opettajia suomalaiskouluista ei juuri löydy. 

Brittiläiskoulujen kaavamainen ja säännöllinen tarkastustoiminta herätti suomalaisissa kriittisiä 

kommentteja ja kummaksuntaa. Usein se koettiin täysin turhana ja ajan haaskuuna. 

 

 

 
Plaza -tila New Line Learning Academyssa 

 

Matkalla mukana olleista oppilaitosedustajistamme usea ilmoittautui halukkaaksi jatkamaan yhteistyötä 

näiden vierailukohteidemme kanssa. Yhteistyö luokkien ja opettajien välillä, videovälitteiset keskustelut 

henkilöstöjen kesken tai kokonaisen kirjan kirjoittaminen yhteistyössä koulujen kesken nousi esille.  

Tampereen kaupungin TOP School -hankkeen tavoitteena on saada vuoden 2013 messuille tamperelaisia 

koulutuksen osaajia mm. alustajiksi seminaareihin sekä pitämään standeja itse messualueella ja 



keskustelemaan osallistujien kanssa. Tavoitteenamme on näin herättää kiinnostus suomalaista/ 

tamperelaista koulutusosaamista kohtaan sekä mainostaa esim. syntyvien uusien koulukeskustemme 

tilallisia ja pedagogisia ratkaisuja edistäen näin tamperelaista koulutusosaamisen vientiä. Tällaisia voisivat 

olla mm. 

 Vuoreksen koulukeskus ja sen toiminta-ajatus 

 Teknillisen lukion rakennushanke ja toisen asteen koulutuksellinen yhteistyö 

 Opetussuunnitelmatyö 

 Luovien alojen lukion toimintamalli( ukio, työväenopisto-kirjasto-yhteistyö) 

 Aktiiviset oppimistilat   -moniaistinen teknologian opetuksen apuna 

 Suomalainen opettajankoulutus 

 Rehtorin työ suomalaisessa koulussa (valta ja vastuu) 

 ym.ym. 


